Reservat per a l’Administració
REGISTRE D’ENTRADA
Reservado para la Administración
REGISTRO DE ENTRADA

( ) Les

dades facilitades per
vosté en este formulari
passaran a formar part dels
fitxers automatitzats propietat
de l'Ajuntament de València i
podran ser utilitzades pel titular
del fitxer per a l'exercici de les
funcions pròpies en l'àmbit de
les seues competències. De
conformitat amb la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal,
vosté podrà exercitar els drets
d'accés, rectificació, cancellació i oposició mitjançant
instància presentada davant el
Registre Gral. d’Entrada de
l’Ajuntament de València.

Los datos facilitados por Ud. en
este formulario pasarán a formar
parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán
ser utilizados por el titular del
fichero para el ejercicio de las
funciones propias en el ámbito
de sus competencias. De
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, Ud.
podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el
Registro Gral. d’Entrada del
Ayuntamiento de Valencia.

Esborreu
Documents necessaris queAJUNTAMENT
haurà d'adjuntar-hi
DE VALENCIA
Documentos necesarios que deberá
adjuntar
www.
valencia.es Borrar

SOL·LICITUD D’INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA I COMUNICACIÓ AMBIENTAL
SOLICITUD DE INFORME DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
INFORMACIÓ
Estan subjectes al règim de comunicació ambiental totes aquelles
instal·lacions o activitats el nivell de repercussió de les quals
sobre el medi ambient o d'afectació a la seguretat o salut de les
persones és pràcticament nul·la o inexistent (es tracta de l'antiga
llicència d'activitat innòcua).

INFORMACIÓN
Están sujetas al régimen de comunicación ambiental todas
aquellas instalaciones o actividades cuyo nivel de repercusión
sobre el medio ambiente o de afectación a la seguridad o salud de
las personas es prácticamente nula o inexistente (se trata de la
antigua licencia de actividad inocua).

encapçalament
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES ( )Vegeu
Ver encabezamiento

DNI / NIF

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

:

FAX:
Adreça electrònica / Correo electrónico

Com a (interessat/a, en representació de...) / En calidad de (interesado/a, en representación de...)

Domicili als efectes de notificació / Domicilio a efectos de notificación

Localitat / Localidad

DNI / NIF

C. Postal

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Que tinc la intenció d’ implantar una activitat de les característiques següents:
Que tengo la intención de implantar una actividad de las siguientes características :
ACTIVITAT
ACTIVIDAD
EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT:
EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Carrer
Calle

núm.
nº

Referència cadastral
Referencia catastral

planta
planta

baix
bajo

(esquerra/dreta / izquierda/derecha)

C. Postal
C. Postal

(20 dígits / 20 dígitos)

i de conformitat amb el que establix l'article 65 de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i
Qualitat Ambiental, en relació amb els tràmits fixats en el procés de legalització de l’activitat,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la
Contaminación y Calidad Ambiental, en relación con los trámites fijados en el proceso de legalización de actividad,

SOL.LICITUD / SOLICITUD
Que se’m lliure l’informe de compatibilitat urbanística en relació amb l'activitat que en la petició es
descriu. Així mateix, i per al supòsit que la referida activitat siga compatible d'acord amb el certificat que
s'emeta o bé transcorregut el termini de quinze dies que la Llei fixa com a màxim per a la seua expedició,
es tinga per efectuada la comunicació ambiental corresponent.
Que se me expida informe de compatibilidad urbanística en relación con la actividad que en la
petición se describe. Así mismo, y para el supuesto de que la referida actividad sea compatible de
acuerdo con el certificado que se emita o bien transcurrido el plazo de quince días que la Ley fija como
máximo para su expedición, se tenga por efectuada la comunicación ambiental correspondiente.

València..................................................
SIGNATURA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA PERSONA SOLICITANTE

No vos oblideu de signar ací abans de
presentar el document al Registre

No olvide firmar aquí antes de
presentar el documento en el Registro

Autoritze la utilització del fax com a mitjà de notificació per a la major agilitat en el tràmit.
Autorizo la utilización del fax como medio de notificación para mayor agilidad en el trámite.

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD / DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD

Imprimiu
31.46-117

Imprimir

VEGEU FULL 2
VER HOJA 2

Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'Administració i la còpia per a la persona interessada

Esborreu

Imprimir la instancia por duplicado, el original para la Administración y la copia para la persona interesada

Borrar

A L'ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD / DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
a) Assenyale amb una “X” la documentació aportada:
Señale con una “X” la documentación aportada:

b) Els originals dels documents s’acompanyaran per a la contrastació amb la còpia.
Los originales de los documentos se acompañarán a efectos de su cotejo con la copia.

DOCUMENTACIÓ GENERAL / DOCUMENTACIÓN GENERAL
Fotocòpia del DNI o targeta d’identificació d’estranger de la persona sol·licitant, i del seu representant legal, si fa al cas.
Fotocopia del DNI o tarjeta de identificación de extranjero de la persona solicitante, y de su representante legal, en su caso.

Fotocòpia de l’últim rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI).
Fotocopia del último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Si el sol·licitant és una societat, caldrà aportar fotocòpia de l’escriptura de la constitució de l’entitat, i dels poders de representació de
qui signa la sol·licitud.
Si el solicitante es una sociedad, se deberá aportar fotocopia de la escritura de la constitución de la misma, y de los poderes de
representación de quien firma la solicitud.

Si el sol·licitant és una comunitat de béns, caldrà aportar el contracte constitutiu de la dita comunitat i subscriure la instància la totalitat
de la comunitat o la persona que ostente la representació d’esta, sempre que acredite la dita representació.
Si el solicitante es una comunidad de bienes, deberá aportarse el contrato constitutivo de dicha comunidad suscribiendo la instancia la
totalidad de la comunidad o la persona que ostente la representación de ésta, siempre que acredite dicha representación.

Memòria i certificat tècnic subscrit per tècnic/a competent i visat pel col·legi oficial corresponent, acreditatiu que les instal·lacions i
l'activitat complixen tots els requisits ambientals exigibles i la resta de requisits preceptius, d'acord amb la normativa aplicable.
Memoria y certificación técnica, suscrito por técnico/a competente y visada por el colegio oficial correspondiente, acreditativa de que
las instalaciones y la actividad cumplen todos los requisitos ambientales exigibles y demás requisitos preceptivos, de acuerdo con la
normativa aplicable.

Taxa per emissió d'informe de circumstàncies urbanístiques, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal reguladora de la prestació de
servicis per actuacions urbanístiques (tarifa b.14).
Tasa por emisión de informe de circunstancias urbanísticas, de conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora de la prestación de
servicios por actuaciones urbanísticas (tarifa b.14).

PER A LOCALS SITUATS EN PLANTES ALTES HAURÀ D'APORTAR, A MÉS, UN DELS DOCUMENTS SEGÜENTS:
PARA LOCALES UBICADOS EN PLANTAS ALTAS DEBERÁ APORTAR, ADEMAS, UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
Llicència d'obres o de primera utilització de l'edifici, on conste l'ús terciari del local objecte de l'activitat.
Licencia de obras o de primera utilización del edificio, donde conste el uso terciario del local objeto de la actvidad.

Llicència de modificació d'ús del local.
Licencia de modificación de uso del local.
Certificat expedit per l'administrador/a o el president/a de la Comunitat de Propietaris en el qual constarà l'ús de tots i cada un
dels locals de l'edifici, distribuïts per plantes.
Certificado expedido por el/la administrador/a o el/la presidente/a de la Comunidad de Propietarios haciendo constar el uso de todos y
cada uno de los locales del edificio, distribuidos por plantas.

EN EL CAS DE NECESSITAR ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLE, A MÉS:
EN EL SUPUESTO DE PRECISAR ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULO, ADEMÁS:
Plànol de planta a escala 1:50, realitzat per tècnic/a competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el qual constarà la totalitat
del local així com l'espai habilitat per a la càrrega i descàrrega, i l'acotament de l'ample de l'accés.
Plano de planta a escala 1:50, realizado por técnico/a competente y visado por el colegio oficial correspondiente, que grafíe la totalidad
del local, ubicando el espacio habilitado para la carga y descarga, y acontando el ancho del acceso.

Pàg. anterior

Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'Administració i la còpia per a la persona interessada

Esborreu

Pág. anterior

Imprimir la instancia por duplicado, el original para la Administración y la copia para la persona interesada

Borrar

